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Formada em Comunicação Social pela PUCRS, com especialização em 
Marketing Digital pela ESPM e cursando MBA em Gestão de Projetos pela USP, 
possui mais de 10 anos de experiência em Comunicação e Marketing Digital. 



Este não é um webinar inspiracional.
Você verá conteúdos práticos.
Não se preocupe, tudo que vou trazer aqui é de implementação viável.



Vamos conversar sobre:
● Opções de serviços que atendam as necessidades dos seus 

clientes sem onerar seu negócio.
● Use ferramentas gratuitas a seu favor dando autonomia ao seu 

cliente e reduzindo seu custo.
● Oferta de produtos: como compor e precificar seus planos.
● Serviços que garantem receita recorrente.
● Custos: desperdício ou investimento?
● Ferramentas gratuitas para apoiar seu dia a dia.
● Bônus: como conquistar mais clientes.



Em casa de ferreiro espeto é 
de pau?



Quem é o seu cliente?
Quais são as principais dores do seu cliente?
Como suas soluções resolvem essas dores?
Como você tem certeza que sua solução não gera outros problemas?
O que gera valor para seu cliente?
Como você sabe se está gerando valor para ele?



Seu portfólio de serviços 
resolve as dores e gera valor 
para seu cliente?



Entenda as necessidades e 
possibilidades de cada cliente:

STARTER STANDARD ENTERPRISE



Gestão de Redes Sociais
Diagnóstico, Planejamento, Produção de Conteúdo, Gestão das Redes, 
Monitoramento, Relatório de Resultado….

O cliente pode pagar por isso?



Gestão de Redes Sociais

Diagnóstico
Planejamento

Calendário Editorial
Ferramenta Edição

STARTER STANDARD ENTERPRISE

Diagnóstico
Planejamento

Produção de Conteúdo
Gestão das Redes

Relatório de Resultado

Diagnóstico
Planejamento

Produção de Conteúdo
Gestão das Redes

Monitoramento
Relatório de Resultado



Ferramenta de Edição
Use o Canva como uma ferramenta 
de edição personalizada para seu 
cliente que não pode pagar pela 
criação de conteúdo.

Você pode realizar a cobrança por 
desenvolvimento de novos 
templates.

 FERRAMENTA GRATUITA



Quais são as oportunidades do  
mercado (do seu cliente)?



TripAdvisor
No Brasil, estima-se que existam em 
torno de 1 milhão de negócios, 
considerando bares, restaurantes, 
lanchonetes, etc.

- Gestão da página (SEO)
- Gestão da reputação
- Campanhas pagas
- Ferramentas promocionais

 OPORTUNIDADE MERCADO



Interesse: melhores restaurantes



[Grátis] Kit Promocional



Site mobile

“Quase um terço de todas as 
buscas feitas em aparelhos móveis 
tem a ver com localização”
Fonte: Think With Google

 OPORTUNIDADE MERCADO

Dica: Ferramenta para criação de site mobile com 
baixo investimento 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/micro-momentos-hoje-oportunidades-nas-entrelinhas/
https://king.host/criador-de-site?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Google Meu Negócio
Um pequeno esforço para você pode 
gerar um grande valor e fidelizar seu 
cliente.

Mesmo sendo simples, lembre-se de 
reforçar sua ação como uma entrega 
e depois mostrar os resultados.



Como ampliar a oferta 
de serviços?



Desenvolvimento de Site/Blog

Invista no processo lean. Quando o 
site é lançado é apenas o início do 
processo de mensuração e 
aprendizado.
Serviços: CRO, SEO e LP.

Desenvolvimento de 
site/blog



Desenvolvimento de Site/Blog

Desenvolvimento de 
site/blog

SEO Hospedagem de Site

Dica: para gerar receita recorrente, tenha seu próprio serviço de hospedagem. Confira a 
plataforma completa de revenda para ofertar o produto.   

https://king.host/revenda?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Hospedagem 

Hospedagem do site
Serviço de email

STARTER STANDARD ENTERPRISE

Hospedagem do site
Serviço de email
Certificado SSL

Antivírus

Hospedagem do site
Serviço de email
Certificado SSL

Antivírus
Google Page Speed

New Relic

Dica: o serviço de hospedagem pode gerar valor complementar para SEO, seja pelo tempo de 
carregamento, uptime, quanto por funcionalidades com SSL.  Veja dicas de planos  no e-book.    

https://materiaiseducativos.kinghost.net/certificados-ssl-whitepaper/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis
https://materiaiseducativos.kinghost.net/como-ganhar-dinheiro-revenda-de-hospedagem-de-sites-ebook/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Email Marketing

Disparo de Email Marketing
Template personalizado
Estratégia de Email

https://king.host/email-marketing-revenda?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Traduza seu valor ao cliente
Você é digital, mas seu cliente é?



Como tornar palpável a estratégia

Crie arquivos físicos contextualizando, 
explicando e documentando a 
estratégia, diagnósticos e guias.
Importante: deixe claro ao seu cliente 
que esse material é um dos seus 
entregáveis. 



Custos: desperdício ou investimento?
E agora? O momento da verdade.



Investimento em fornecedores
Se o serviço é fundamental para seu negócio é investimento, não gasto.

Avalie sempre: 
Sem esse serviço eu consigo manter meu negócio? 
Em caso de problema qual será o impacto?
Existe um fornecedor mais barato? Compensa o risco da mudança?



Custo de operação
Quais atividades que se você não fizer ninguém vai notar?
Quais atividades que se o seu colaborador não fizer você não vai notar?
Elimine atividades desnecessárias!

O custo do esforço compensa a receita?
Não existe alguém mais barato que possa fazer o mesmo?
Existe como automatizar essa ação?
Se não compensa, não faça!



Investir no time é investir em você
O que aconteceria se você resolvesse tirar férias amanhã?
Se a resposta for caos, cuidado! Você está num caminho perigoso.

Autonomia para seu time representa sua capacidade de fazer mais.
O erro é o aprendizado pago no cartão de débito. Agora aproveite!
Welcome on board! Quem sabe o que fazer, gera resultado rápido.
Treine seu time. Retrabalho é o pior investimento de tempo e dinheiro.



Ferramentas gratuitas \o/
Adoramos coisas grátis!



Panorama agências 2019

43% da agências digitais informam 
que seu principal desafio é 
demonstrar valor nos resultados 
entregues.



Relatório automatizado
Ferramentas: Google Data Studio e 
Google Spreadsheet.

Use relatórios automatizados a seu 
favor para gerar valor ao seu cliente.

Você não precisa fazer relatórios 
todos os meses, basta automatizar 
as consultas 1 vez apenas.

 FERRAMENTA GRATUITA



Gerenciamento de tarefas
 FERRAMENTA GRATUITA

https://www.iclips.com.br/
https://www.iclips.com.br/


Automatize suas tarefas
 FERRAMENTA GRATUITA



Reuniões produtivas
O Zoom é uma ótima opção 
para falar com clientes de 
outras regiões.

Adicione reuniões de 
planejamento, co-criação e 
resultados em suas entregas.

 FERRAMENTA GRATUITA



Não quero ser rude mas...

Reuniões PRODUTIVAS!
Na pauta da reunião lembre-se sempre 
de deixar claro o que vocês estão 
resolvendo.
Ao encerrar, deixar claro o 
resultado/produto do encontro e se 
necessário próximos passos.



Bônus: como conquistar clientes



Qual o último evento 
em que você foi que não era 
sobre Marketing?



Marketing       x       Mercado

Dica: confira as principais formas de capacitação usadas por profissionais do 
mercado em 2018 e quais seus principais skills a serem desenvolvidos.

CAPACITAÇÃO PROSPECÇÃO

https://materiaiseducativos.kinghost.net/profissional-de-marketing-digital-mercado-whitepaper/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Eventos



Apoie outros mercados
Organize eventos físicos ou online
Faça palestras em eventos do setor que pretende prospectar

Dica: vejam o que a gente aprendeu fazendo eventos online e o 
Conexão KingHost. <3

https://king.host/blog/2019/02/eventos-online-sucesso/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis
https://king.host/blog/2017/09/como-criamos-uma-grade-de-conteudos-relevante-para-o-nosso-evento-de-tecnologia/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis


Seja consultor SEBRAE
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/



Conecte-se com outros 
especialistas
Profissionais de serviços complementares de marketing
Profissionais que atendem empreendedores: contadores, advogados, 
consultoria financeira...



Linkedin
 FERRAMENTA GRATUITA



Obrigada! :)
Dúvidas e sugestões

Caterine Greif
comunicacao@kinghost.com.br

mailto:comunicacao@kinghost.com.br
https://king.host/?utm_source=materiais-educativos&utm_medium=apresentacao-pagina-obrigado&utm_content=webinar-ideias-lucrativas-agencias-digitais-so-59&utm_campaign=arquivo-gratis

